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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Vetenskap och forskning måste inta en central plats om man skall kunna förverkliga 
det kunskapssamhälle som Europa har beslutat att bygga upp genom 
Lissabonstrategin.

2. Vetenskaplig forskning bör framför allt ses som en utvidgning av kunnandet. 
Vetenskap och kunnande, som bygger på utbildningssystem som är starkt präglade av 
den europeiska humanistiska kulturen, bör även i fortsättningen kopplas till 
samhällsvärden som medborgerligt deltagande och allmän tillväxt.

3. Man måste framför allt på gemenskapsnivå försvara en vetenskaps-, forsknings- och 
kunskapskultur och sprida följande kulturella budskap: forskning som kultur, inte bara 
som konkurrensfaktor, bör vara målet för den europeiska forskningspolitiken.

4. Forskningen i Europa befinner sig i ett kritiskt läge som, om man inte gör något, kan 
leda till att den ekonomiska tillväxten fördröjs.

5. Klyftan till andra traditionellt mer framgångsrika länder (USA och Japan) och även till
nya länder på frammarsch (Kina och Indien) fortsätter att växa. Det är nödvändigt med 
en rationaliserad strategi om den europeiska forskningspolitiken skall kunna vara i 
samklang med politiken i andra länder.

6. Vetenskaplig forskning och teknisk utveckling framstår som allt viktigare faktorer för 
ett välfungerande samhälle.

7. Forskning spelar en grundläggande roll för genomförandet av regeringarnas politik
och utgör en av de viktigaste faktorerna för beslutsprocessen. Politiska val när det 
gäller hälso- och sjukvård, hållbar utveckling, kärnsäkerhet och biologisk mångfald 
bör i huvudsak bygga på en solid vetenskaplig grund.

8. Det bör finnas en större interaktion mellan ramprogrammet och strukturfonderna så att 
man kan undvika konflikter mellan de finansieringsformer som är avsedda för 
kompetenshöjande åtgärder och de som avser sammanhållning.

9. ”Vetenskapen i samhället” bör utgöra en väsentlig del i det nya ramprogrammet, i 
synnerhet inom åtgärden ”Unga människor och vetenskap”.

10. Programmet Kapacitet, som är uppbyggt kring initiativ på sex områden, kan höja 
forsknings- och innovationskapaciteten i hela Europa om den budget som 
kommissionen föreslår får kvarstå oförändrad.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4

(4) Ramprogrammet bör komplettera de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
hälsa, konsumentskydd, sysselsättning, 
energi, transport och miljö.

(4) Ramprogrammet bör komplettera de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
kultur, konkurrenskraft och innovation, 
industri, hälsa, konsumentskydd, 
sysselsättning, energi, transport och miljö.

Ändringsförslag 2
Skäl 9

(9) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta program 
bör vara förenlig med grundläggande etiska 
principer, bl.a. de som återspeglas i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(9) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta program 
bör vara förenlig med grundläggande etiska 
principer, bl.a. de som återspeglas i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, och betona de 
medborgerliga och mänskliga värdena i 
forskningen, med respekt för etisk och 
kulturell mångfald.

Motivering

Aldrig tidigare har forskningen upplevt en så stark – både fruktbar och destruktiv –
motsättning mellan å ena sidan imponerande framsteg och å andra sidan samhället och dess 
ekonomiska, politiska och kulturella struktur. När det gäller forskning bör vi stanna upp vid 
de frågor som ställs utifrån etisk och mångkulturell synvinkel.  

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
Skäl 10

(10) Ramprogrammet bör bidra till att främja 
hållbar utveckling.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 4
Skäl 11a (nytt)

(11a) För att förenkla och sänka 
kostnaderna för ansökningsomgångarna 
bör kommissionen upprätta en databas för 
anmälan av deltagare till 
ansökningsomgångarna.

Motivering

Syftet är att underlätta tillträdet till programmet för europeiska forskningsinstitut och för dem 
som är intresserade av att delta i ansökningsomgångarna.

Ändringsförslag 5
Artikel 7, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall se till att 
forskningsresultaten utvärderas och 
rapportera om hur de bidrar till ett 
dynamiskt kunskapssamhälle i Europa.

Motivering

Kommissionen bör visa att programmålet att skapa ett dynamiskt kunskapssamhälle i Europa 
verkligen uppnås.

Ändringsförslag 6
Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen skall regelbundet 
informera kommittén om hur genomförandet 
av det särskilda programmet förlöper i stort 
och tillhandahålla upplysningar om alla de 
åtgärder för forskning och teknisk 
utveckling som finansieras enligt detta 
program.

5. Kommissionen skall regelbundet 
informera kommittén och det ansvariga 
utskottet i Europaparlamentet om hur 
genomförandet av det särskilda programmet 
förlöper i stort och tillhandahålla 
upplysningar om alla de åtgärder för 
forskning och teknisk utveckling som 
finansieras enligt detta program.
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Motivering

Kommissionen fastställer här bestämmelser för ett kommittéförfarande inom ramen för 
samarbetet med rådet. Det är lämpligt att även budgetmyndighetens andra gren underrättas 
om programmets genomförande.

Ändringsförslag 7
Artikel 8, punkt 5a (ny)

5a. Kommissionen skall i god tid lägga 
fram denna rättsakt och en rapport om 
genomförandet av det särskilda 
programmet för de behöriga organen för en 
ny behandling, så att förfarandet för att 
ändra denna rättsakt kan avslutas senast i 
slutet av 2010.

Motivering

Genom att rättsakten ses över under dess planerade löptid (halvtidsöversyn) blir det möjligt 
att inom ramen för en utvärdering eller en eventuell korrigerande åtgärd reagera på problem 
i samband med genomförandet eller andra omständigheter. På grund av den inkörningsfas 
som programmet i praktiken genomgår äger översynen rum ett år efter det att hälften av 
programmets löptid har förflutit. Syftet med detta är att öka utvärderingens tillförlitlighet.

Ändringsförslag 8
Bilaga I, punkt 1, Syfte

Syftet är att optimera användning och 
utveckling av Europas mest framstående 
forskningsinfrastruktur och bidra till att på 
alla vetenskapliga och tekniska områden
skapa ny forskningsinfrastruktur av intresse 
för hela Europa (alternativt genomföra
betydande förbättringar av befintliga 
strukturer) som Europas forskarsamfund 
behöver för att vara med och leda 
utvecklingen och som kan ge industrin en 
starkare kunskapsbas och ökat tekniskt 
kunnande.

Syftet är att optimera användning och 
utveckling av Europas mest framstående 
forskningsinfrastruktur och bidra till att 
skapa ny forskningsinfrastruktur, men bara 
efter en noggrann och oberoende 
utvärdering, i syfte att genomföra 
förbättringar av befintliga strukturer.
Infrastrukturer är nödvändiga, framför allt 
i mindre gynnade regioner i unionen, för 
att öka kunnandet och den tekniska 
utvecklingen i samhället.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, punkt 2, Tillvägagångssätt, stycke 1
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De små och medelstora företagen utgör 
kärnan i europeiskt näringsliv. De bör 
utgöra en avgörande del av 
innovationssystemet och av den kedja som 
leder från kunskap till nya produkter, 
processer och tjänster. Europas små och 
medelstora företag står inför ökad 
konkurrens både på den inre marknaden och 
världsmarknaden och måste därför öka sitt 
kunnande och sin forskning, utöka sin 
verksamhet geografiskt och 
internationalisera sina kunskapsnätverk. Alla 
medlemsstater har vidtagit åtgärder till 
förmån för små och medelstora företag, men 
ofta varken gynnas eller stöds
gränsöverskridande forskningssamarbete och 
tekniköverföring. Det krävs åtgärder på 
EU-nivå för att komplettera och förbättra 
effekterna av åtgärder som vidtagits på 
nationell och regional nivå.

De små och medelstora företagen utgör en 
avgörande del av innovationssystemet och 
av den kedja som leder från kunskap till nya 
produkter, processer och tjänster. Europas 
små och medelstora företag står inför ökad 
konkurrens både på den inre marknaden och 
världsmarknaden och måste därför öka sitt 
kunnande och sin forskning, utöka sin 
verksamhet geografiskt och 
internationalisera sina kunskapsnätverk. Alla 
medlemsstater har vidtagit åtgärder till 
förmån för små och medelstora företag, men 
ofta varken gynnas eller stöds
gränsöverskridande forskningssamarbete och 
tekniköverföring. Det krävs åtgärder på 
EU-nivå för att komplettera och förbättra 
effekterna av åtgärder som vidtagits på 
nationell och regional nivå.

Ändringsförslag 10
Bilaga I, punkt 2, Tillvägagångssätt, stycke 3

Utöver dessa särskilda åtgärder kommer små 
och medelstora företags deltagande i 
ramprogrammen också att uppmuntras och 
underlättas. När innehållet i temaområdena 
inom det särskilda programmet Samarbete 
utvecklas tas hänsyn till forskningsbehovet 
och -potentialen inom dessa företag. 
Programmet kommer allt efter område och 
ämne att genomföras genom projekt av olika 
storlek och omfattning.

Utöver dessa särskilda åtgärder kommer små 
och medelstora företags deltagande i 
ramprogrammen också att uppmuntras och 
underlättas. Enklare och tydligare 
administrativa förfaranden kommer att 
tillämpas, framför allt för små och 
medelstora företag, och kostnaderna 
kommer att minskas för de små och 
medelstora företag som omfattas av 
instrumenten inom ramprogrammet. När 
innehållet i temaområdena inom det 
särskilda programmet Samarbete utvecklas 
tas hänsyn till forskningsbehovet och
-potentialen inom dessa företag. Programmet 
kommer allt efter område och ämne att 
genomföras genom projekt av olika storlek 
och omfattning.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, punkt 3, Syfte

Att stärka de europeiska regionernas Att stärka de europeiska regionernas 
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forskningspotential, särskilt genom att 
främja och stödja utvecklingen i hela Europa 
av regionala forskningsdrivna kluster som 
binder samman regionala myndigheter, 
högskola, forskningscentrum, företag och 
andra berörda parter.

forskningspotential, särskilt genom att 
främja och stödja utvecklingen i hela Europa 
av regionala forskningsdrivna kluster som 
binder samman regionala myndigheter, 
högskola, forskningscentrum, företag och 
andra berörda parter. Kunskapsregionerna 
bör spela en alltmer framträdande roll när 
det gäller forskning och innovation för att 
sammanhållningen skall förstärkas.

Ändringsförslag 12
Bilaga I, punkt 3, Syfte, stycke 1a (nytt)

Att främja en territorialisering av 
forskningspolitiken genom att anpassa den 
till den specifika samhällsekonomiska 
situationen.

Ändringsförslag 13
Bilaga I, punkt 3, Verksamhet, stycke 1, punktsats 2

• Mentorsverksamhet, grundad på FoU-
driven klusterbildning, mellan regioner som 
har satsat mycket på forskning och andra 
som inte har satsat så mycket. 
Gränsöverskridande regionala konsortier 
kommer att mobilisera och knyta till sig 
forskningsaktörer inom högskola, industri 
och myndigheter för att arbeta fram riktlinjer 
för de regioner som har satsat minst på 
teknisk utveckling.

• Mentorsverksamhet, grundad på FoU-
driven klusterbildning, mellan regioner som 
har satsat mycket på forskning och andra 
som inte har satsat så mycket. 
Gränsöverskridande regionala konsortier 
kommer att mobilisera och knyta till sig 
forskningsaktörer inom högskola, industri 
och myndigheter för att arbeta fram riktlinjer 
för de regioner som har satsat minst på 
teknisk utveckling. Mentorsverksamheten 
bör inbegripa åtgärder i syfte att stärka 
samarbetet med forskarsamfunden i de nya 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 14
Bilaga I, punkt 3, Verksamhet, stycke 2

Stöd kommer också att ges för verksamhet 
som skall gynna systematiskt och ömsesidigt 
informationsutbyte och samspel mellan 
projekt av liknande slag och, i tillämpliga 
fall, med åtgärder som ingår i andra 
relevanta gemenskapsprogram (seminarier 

Stöd kommer också att ges för all 
verksamhet som skall gynna systematiskt 
och ömsesidigt informationsutbyte och 
samspel mellan projekt av liknande slag och
med åtgärder som ingår i andra relevanta 
gemenskapsprogram. Seminarier för analys 
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för analys och syntes, 
rundabordskonferenser, publikationer 
m.m.).

och syntes samt rundabordsmöten kommer 
alltså att anordnas och stöd kommer att ges 
till publikationer i pappersform och på 
Internet för att säkerställa ökad spridning 
av information. 

Ändringsförslag 15
Bilaga I, punkt 5, Syfte. stycke 1a (nytt)

Att samordna planering, vetenskaplig 
innovation samt snabba varningssystem på 
det vetenskapliga och tekniska området, 
samhällsekonomiska studier och 
utvärdering av vetenskapliga och tekniska 
val på nationell och europeisk nivå.

Ändringsförslag 16
Bilaga I, punkt 5, Tillvägagångssätt, stycke 3

Därför är det av avgörande betydelse att en 
social och kulturell miljö skapas som gynnar 
en framgångsrik och användbar forskning. 
Detta innebär att legitima samhälleliga 
angelägenheter och behov beaktas, vilket 
leder till en utvidgad demokratisk debatt 
med en mer engagerad och informerad 
allmänhet och bättre villkor för kollektiva 
beslut i vetenskapliga frågor. Det bör också 
ge ett gynnsamt klimat för vetenskapliga 
ambitioner och forskningsinvesteringar med 
påföljande spridning av kunskap, vilket 
utgör grundpelaren i Lissabonstrategin.

Därför är det av avgörande betydelse att en 
social och kulturell miljö skapas som gynnar 
en framgångsrik och användbar forskning. 
Detta innebär att legitima samhälleliga 
angelägenheter och behov beaktas, vilket 
leder till en utvidgad demokratisk debatt 
med en mer engagerad och informerad 
allmänhet och bättre villkor för kollektiva 
beslut i vetenskapliga frågor. Det bör också 
ge ett gynnsamt klimat för vetenskapliga 
ambitioner och forskningsinvesteringar med 
påföljande spridning av kunskap, vilket 
utgör grundpelaren i Lissabonstrategin. De 
frågor som rör ”vetenskapen i samhället”
(liksom de befintliga sambanden mellan 
teknik, sysselsättning och arbete eller de 
viktiga valen när det gäller energi, miljö 
eller hälsa) bör ges en alltmer europeisk 
dimension.

Ändringsförslag 17
Bilaga I, punkt 5,Tillvägagångssätt, stycke 6, punktsats 4a (ny)

● De höga kostnaderna för vetenskapliga 
och akademiska publikationer utgör ett 
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hinder för vetenskapliga framsteg.

Ändringsförslag 18
Bilaga I, punkt 5, Tillvägagångssätt, stycke 7, strecksats 8

– förnya kommunikationen om vetenskap 
och gynna moderna metoder för att nå bättre 
effekt och hjälpa forskare till nära samarbete 
med fackfolk inom medievärlden.

– förnya kommunikationen om vetenskap 
och gynna moderna metoder för att nå bättre 
effekt och hjälpa forskare till nära samarbete 
med fackfolk inom medievärlden, i 
synnerhet när det gäller ny informations-
och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag 19
Bilaga I, punkt 5, Andra åtgärdsområdet - En stärkt potential och vidgade vyer, punktsats 2 

Unga människor och vetenskap, stycke 1

Åtgärder skall utvecklas för att intressera 
fler människor för vetenskapliga yrken, 
gynna kontakter mellan generationer och 
öka kunskapsnivån i allmänhet när det gäller 
vetenskapliga frågor. Europeiska utbyten 
och samarbete kommer att inriktas på 
utbildningsmetoder inom vetenskapliga 
ämnen anpassade till en ung publik, stöd till 
lärare i vetenskapliga ämnen (koncept, 
material) och ökade kontakter mellan skola 
och yrkesliv. Dessutom kan stöd ges till 
sådana arrangemang med en bred europeisk 
dimension som för samman framstående 
forskare – i egenskap av förebilder – och 
lovande unga forskare. Frågor avseende 
grundforskning skall också undersökas med 
hänsyn till sociala sammanhang och 
kulturella värden. Följande tre aspekter står i 
fokus:

Åtgärder skall utvecklas för att intressera 
fler människor för vetenskapliga yrken, 
gynna kontakter mellan generationer och 
öka kunskapsnivån i allmänhet när det gäller 
vetenskapliga frågor och framför allt för att 
analysera de faktorer som hindrar
ungdomar från att påbörja en karriär inom 
vetenskap och teknik. Europeiska utbyten 
och samarbete kommer att inriktas på 
utbildningsmetoder inom vetenskapliga 
ämnen anpassade till en ung publik, stöd till 
lärare i vetenskapliga ämnen (koncept, 
material) och ökade kontakter mellan skola 
och yrkesliv. Dessutom kan stöd ges till 
sådana arrangemang med en bred europeisk 
dimension som för samman framstående 
forskare – i egenskap av förebilder – och 
lovande unga forskare. Frågor avseende 
grundforskning skall också undersökas med 
hänsyn till sociala sammanhang och 
kulturella värden. Följande tre aspekter står i 
fokus:

Motivering

Under de senaste åren har antalet ungdomar som väljer att bedriva studier i vetenskapliga 
ämnen sjunkit, och detta just i en situation då Europa behöver öka sin vetenskapliga och 
tekniska kapacitet. Denna situation förvärras av att de europeiska universiteten inte har 
tillräckligt med vetenskapligt utbildad undervisningspersonal som kan ersätta de lärare som 
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går i pension och av att det finns allt färre forskartjänster för dem som har en akademisk 
examen i vetenskapliga och tekniska ämnen. För att locka fler ungdomar till en karriär inom 
vetenskap och teknik måste man känna till de faktorer som hindrar dem från att välja denna 
inriktning.

Ändringsförslag 20
Bilaga I, punkt 5, Andra åtgärdsområdet - En stärkt potential och vidgade vyer, punktsats 2 

Unga människor och vetenskap, strecksats 3a (ny)

– Förstärkning av undervisningen i 
vetenskapliga ämnen på alla nivåer inom 
de nationella undervisningssystemen i 
Europeiska unionen.

Motivering

Enligt Eurobarometern har europeiska ungdomar i allmänhet en positiv inställning till 
vetenskap och teknik, vilket innebär ett framsteg i förhållande till tidigare generationers 
attityd. Det sjunkande intresset för studier i vetenskapliga ämnen verkar hänga samman med 
det sätt på vilket undervisningen i vetenskap bedrivs i skolan, ämnenas svårhetsgrad och den 
uppenbara avsaknaden av karriärmöjligheter. Det är därför nödvändigt att främja 
undervisning i vetenskapliga ämnen i EU på alla nivåer i de nationella 
undervisningssystemen.

Ändringsförslag 21
Bilaga I, punkt 5, Andra åtgärdsområdet - En stärkt potential och vidgade vyer, punktsats 2 

Unga människor och vetenskap, strecksats 3b (ny)

– Finansiering av tävlingar för 
gymnasieungdomar, universitetsstuderande 
och doktorander.

Motivering

För att ge ungdomar incitament till en vetenskaplig karriär bör man stödja och finansiera 
årliga tävlingar för gymnasieungdomar, universitetsstuderande och doktorander.

Ändringsförslag 22
Bilaga I, punkt 5, Tredje åtgärdsområdet - Bättre kommunikation mellan vetenskap och 

samhälle, strecksats 5

– gynna gränsöverskridande spetsforskning 
och vetenskapskommunikation genom 
eftertraktade forskarpriser, och

– gynna gränsöverskridande spetsforskning 
och vetenskapskommunikation genom 
eftertraktade forskarpriser och genom att 
införa en vetenskapsvecka, och
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Motivering

Det är viktigt att införa en vetenskapsvecka i alla medlemsländer för att sprida kunskap om 
vetenskapliga ämnen och för att skapa kontakter mellan skola, universitet, (offentliga och 
privata) forskningsenheter och företag.

Ändringsförslag 23
Bilaga I, punkt 5, tredje åtgärdsområdet a (nytt)

Tredje åtgärdsområdet a: Flerspråkighet
Åtgärderna inom ramprogrammet kommer 
att inriktas på att stödja forskning och 
teknisk utveckling avseende
informationssamhällets tekniker på det 
språkliga området och att främja vetenskap 
och teknik på området flerspråkighet.
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